HUISHOUDELIJK REGLEMENT MUSEUM VOOR NATUURWETENSCHAPPEN
IN HET KADER VAN DE ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN

Artikel 1. Algemene bepalingen
Het is verboden:
- te roken in het Museum;
- huisdieren mee te brengen in het Museum;
- drank of eten in de auditoria mee te nemen of te verbruiken;
- dansavonden te organiseren in het Museum;
- muziekanimatie is enkel toegelaten op voorwaarde dat ze geen geluids- of andere hinder
veroorzaakt (trillingen, …).
De organisator en zijn dienstverleners verbinden er zich toe zich te schikken naar de aanwijzingen,
aanbevelingen of verbodsbepalingen van de Algemeen Directeur of haar vertegenwoordiger, zowel bij
de levering van de goederen, de voorbereiding, als tijdens het verloop van het evenement en bij de
demontage.
Bij incident of niet-naleving van het huishoudelijk reglement is het Museum bevoegd om tussen te
komen in de organisatie van het evenement en het desgevallend te onderbreken. Bij niet-naleving
worden de kosten voor aanvullende en onvoorziene prestaties van het personeel van het KBIN
aangerekend aan de organisator.
Artikel 2. Materiaal
Het is verboden:
- niet-reglementair materiaal met de aanwezige elektrische installaties te verbinden;
- kaarsen of verlichtingssystemen op een vloeibare brandstof te gebruiken. Het gebruik van
kaarsen buiten het gebouw is enkel toegelaten op beveiligde dragers;
- rookgeneratoren te gebruiken;
- materiaal te gebruiken dat gemakkelijk ontvlambaar is;
- materiaal aan de hand van lijm, nagels, schroeven, punaises of op enige andere wijze te
bevestigen aan de plafonds, muren, vloeren of het meubilair van het Museum.
De organisator en zijn dienstverleners zijn belast met de installatie en de verwijdering van het vereiste
materiaal, alsook met de opruiming (met inbegrip van eetwaar, drank en afval) en de schoonmaak
onmiddellijk na het evenement.
De toevoeging van elektrisch materiaal (licht, geluid, keukenmateriaal, …) is toegelaten onder
voorbehoud van het voorafgaande akkoord van de technische dienst van het Museum op basis van een
gedetailleerd plan van de beoogde installatie. Dit plan dient ten laatste één week voor het evenement te
worden meegedeeld.
De voorziene decoratie binnen en buiten moet vooraf worden goedgekeurd door het Museum. Het plan
hiervan dient ten laatste drie weken voor het evenement te worden meegedeeld.
Het materiaal moet zo ontworpen zijn dat het de installaties van het Museum niet beschadigt, onder
meer door de aanwezigheid van rubberen wielen aan de karren, het niet plaatsen van metalen poten op
de houten vloeren, etc.

Artikel 3. Catering
Het is verboden:
- een open vlam te gebruiken (op basis van gas, vloeibare brandstof, brandpasta, etc. …);
- kookinstallaties, frituurinstallaties of andere toestellen op gas, vloeibare brandstof of
brandpasta te gebruiken in het Museum. Enkel toestellen om op te warmen of warm te
houden, gevoed met elektriciteit, zijn toegelaten.
De traiteur mag zich opstellen op de in het oranje aangeduide plaatsen (niveau -1, 0 en 4) conform de
grondplannen die hem worden bezorgd.
De traiteur dient de vloer te beschermen (en in het bijzonder de oppervlaktes in hout) indien hij zich
installeert in andere ruimtes dan degene die hem zijn toegewezen (VIP, keukenzone in de zaal 250 jaar
Natuurwetenschappen).
De regels inzake veiligheid en hygiëne in de horecasector zijn ook van toepassing in het Museum.
Het menu van het evenement wordt ten laatste één week voor het evenement meegedeeld.
In het kader van het duurzaamheidsbeleid en om verspilling tegen te gaan, wordt gevraagd eventuele
overschotten van buffet/diner aan het tijdens het evenement aanwezige personeel (zaalwachters,
vestiaire, conciërge, coördinator) aan te bieden.

Artikel 4. Praktische info leveringen
•
-

Leveringsadressen:
Vautierstraat 31, voor levering voor evenementen in de auditoria, CERAU of Mineralenzaal
Vautierstraat 41, 2de poort rechts, voor leveringen voor evenementen op de Mezzanine Dino’s,
in de Galerij Dino’s, zaal 250 jaar, VIP-zaal, lobby BiodiverCITY of terras
Vautierstraat 41, 1ste poort rechts, voor leveringen voor evenementen in de Galerij Evolutie.

•

Leveringstijdstippen:

-

Levering enkel buiten de openingsuren van het Museum.
Maandag: geen beperkingen
Dinsdag t.e.m. vrijdag: levering enkel mogelijk tussen 7.00 u. en 9.00 u., en vanaf 17.00 u.;
Zaterdag, zondag en schoolvakanties: levering enkel mogelijk tussen 7.00 u. en 9.30 u., en
vanaf 18.00 u.
*
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